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Leden van de Drechtraad,  
 
Portefeuillehouders Sociaal / Werk,  
 
Directeur Sociale Dienst Drechtsteden.  
 

  
  
         Dordrecht, 26 mei 2020  
 

  
Betreft: Invulling taakstelling 
 

Geachte heer/mevrouw, 
 
De Cliëntenraad Regio Drechtsteden heeft hiervan kennis genomen en met onze 
leden besproken. 
 
De maatregelen vallen uiteen in de volgende onderwerpen: 

- Stoppen adviseurs geldzaken 
- Lagere bijdrage collectieve aanvullende verzekering 
- Baanbonus versoberen 
- Invoeren E.B. Individuele begeleiding dagbesteding  * 
- Beperken beschikbaarheidsuren Drechthopper * 
- Schrappen als algemene voorziening 75+ * 

 
De met * gemerkte onderwerpen vallen buiten ons directe werkterrein omdat deze 
onder de WMO vallen. 
 
Stoppen met adviseurs geldzaken. 
 
Of dit een zinvolle en werkelijke kostenbesparing is vragen wij ons sterk af. 
De adviseurs geldzaken werken laagdrempelig en kunnen vaak grotere problemen 
die uiteindelijk méér kosten, in o.a. de vorm van wettelijke schuldhulpverlening, 
voorkomen. 
 
Diverse lokale gemeenten menen dit zelf (goedkoper???) te kunnen, waarbij wij als 
CRD ons afvragen of de werkelijke professionaliteit lokaal voldoende aanwezig is. 
Immers een beroep doen op bijvoorbeeld vrijwilligers van Schuldhulpmaatje ontbeert 
hoe we ook wenden of keren en zonder deze vrijwilligers tekort te doen de juiste 
professionaliteit. 
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Indien gemeenten besluiten dit toch zelf op te willen pakken lijkt een periodieke 
terugkoppeling met de SDD op zijn plaats. Deze blijven uiteindelijk verantwoordelijk 
voor het eventueel uit te voeren wettelijke traject uitgaande van de 
Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. 
 
Daarbij blijft de vraag of er geen kostbare tijd voor cliënt verloren gaat. 
 
Overleg en/of terugkoppeling vanuit het lokale naar het regionale (CRD) lijkt ons dan 
ook zeker een must en wij staan hier ook voor open. 
 
Ons advies is dan ook het bovenstaande in acht te nemen en het voorgestelde 
besluit hierop aan te passen. 
 
Lagere bijdrage collectieve aanvullende zorgverzekering 
 
Vraag hierbij is of met het korten op de collectiviteit er geen verzekerden zijn die 
afhaken bij de aanvullende verzekering en kiezen voor een kaal basispakket. Dit kan 
mogelijk een grotere vraag op de bijzondere bijstand geven in het geval van 
noodzakelijke en onvermijdelijke kosten die buiten het basispakket vallen. 
 
Wij adviseren dan ook om deze voorgestelde bezuiniging nog eens kritisch te 
bekijken en te heroverwegen. Hierbij in acht nemend dat mogelijk op termijn iedere 
vorm van collectiviteit in het zorgverzekeringstelsel kan verdwijnen. 
 
Baanbonus versoberen 
 
Dit raakt onze doelgroep niet direct, het is immers een werkgeversvoorziening. 
Wel zou het de kans op de arbeidsmarkt verkleinen. Grote vraag is of dit een 
daadwerkelijke bijdrage is voor de permanente uitstroom van cliënten. 
 
Ons advies is dan ook dat deze versobering op geen bezwaren stuit. 
 
Invoeren eigen bijdrage individuele dagbesteding 
 
Hiervoor verwijzen wij naar het advies van de regionale adviesraad WMO dat wij van 
harte onderschrijven. 
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Beperken beschikbaarheidsuren Drechthopper 
 
Hiervoor verwijzen wij naar het advies van de regionale adviesraad WMO. Wij 
onderschrijven dit advies, met daarbij de toevoeging dat dit zelfs de cliënten 
Participatiewet direct kan raken. Ook diverse van onze vrijwilligers maken 
noodzakelijkerwijs gebruik van de Drechthopper voor het bezoeken van externe 
bijeenkomsten, denk hierbij aan bezoek Drechtraad. 
 
Schrappen Drechthopper als algemene voorziening 75+ 
 
Wij verwijzen hiervoor naar het advies van de regionale adviesraad WMO dat wij ook 
van harte onderschrijven. 
 
Tenslotte viel ons in het rapport van de ANTEAgroep in de laatste alinea op dat er 
wordt gesproken over het onderzoeken door de SDD of het werk niet efficiënter kan 
en de dienst transparanter kan zijn over doelstellingen en uitgaven. 
Dit is iets wat ten aller tijde onderzocht moet worden en waarbij met kritische blik 
naar de eigen organisatie moet worden blijven gekeken. Wij denken hierbij aan 
projecten die worden opgestart en waarvan de effectiviteit kan worden betwijfeld. 
Re-integratie trajecten die worden opgestart en waarbij slechts wordt verwezen naar 
vacature- of vrijwilligersbanken. Of opleidingstrajecten waarbij uiteindelijk van de 15 
er 1 of geen daadwerkelijk een baan vindt.  
Misschien is het een optie om projecten financieel te oormerken om aan de hand van 
een strakkere omlijning tot een effectievere transparantie en  weging van kosten en 
baten te komen. 
 
Als Cliëntenraad Regio Drechtsteden is onze opdracht kritisch te volgen en dat zullen 
wij regio-breed zeker blijven doen.  
 
 
 

Met vriendelijke groet, 

 
Ed van Ravesteijn 
Vice-voorzitter Cliëntenraad Regio Drechtsteden 
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